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   ) 1(  
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا     

 

 
 

 ًّبكدز عع١ُ ِ ٚبازى ٚنّسايًِٗ صٌ ٚض ّ

أبدًا عدد َا  ٚقت ٚحنيذاتو ايع١ًٝ يف نٌ 

ٚش١ْ َا عًُت ٤ٌَٚ َا عًُت ع٢ً  عًُت 

ضٝدْا َٚٛالْا حمُد ٚع٢ً آٍ ضٝدْا َٚٛالْا 

حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل ٖٛد 
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اخلًٛد َع أٌٖ  ٕصال٠ تدخًٓا بٗا أع٢ً جٓا

ايُٝني يف ضدز خمضٛد ٚطًح َٓضٛد ٚظٌ 

يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ممدٚد 

 ٚإفضاي٘ .

 

 ًّحمُد ٚع٢ً آٍ  ِ ع٢ً ضٝدْاايًِٗ صٌ ٚض

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد صال٠ ٜٓفتح بٗا ايباب املسدٚد ٜٚطتعٌ بٗا 
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ٞ حتت يٛا٥٘ املعكٛد يف ايّٝٛ املٛعٛد يف املضًّ

 نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 

 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ْيب اهلل ت ايٛجٛد ٚع٢ً ضٝدْا حمُد عدد ذزا

ال ٜٓضبط  هلا عدد َعدٚد ٚال تٓتٗٞ   ٖٛد صال٠

إىل حد حمدٚد يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل 

 ٚإفضاي٘ .
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 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ُْ جٛد نع ايّطهتب بٗا يف دٜٛإ ايّسٖٛد صال٠ 

يف نٌ حمل١ ايٛعٛد ايضادقني يف املٛفني بايعٗٛد 

 عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ . ْٚفظ

 

 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد ٚع٢ً آهلِ ٚأصخابِٗ ٚذزٜاتِٗ َٔ نٌ بس 
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َطعٛد يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل 

 ٚإفضاي٘ .

 
 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ّٓ ّٖٓٛد عدد اي صٍٚ ٚايضعٛد رٚز ٚايعٗٛد ٚعدد اي

يف ت ايٓكٛد ّهعٛد ٚصٚد َٚا حٔ ايّسدُّٚايٓخٌ ٚاي

  نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .



   

   ) 6(  
 

 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ُْٖٛد صال دزى بٗا ضس اآلبا٤ ٚاجلدٚد يف نٌ ٠ 

 حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 

 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل ضٝدْا حمُد عدد ذّز

ّٓٛد ٚظٗس  َٚا ّٖبٖٛد عدد نٌ عدد َعدٚد  اي
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يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل عٛد طايع ايّط

 ٚإفضاي٘ .

 

  ٌع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ٚضًّايًِٗ ص ِ

ات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل ضٝدْا حمُد عدد ذّز

ٖٛد صال٠ متأل ايطُاٚات ٚاألزض ٚتٓجٝٓا بٗا 

ّٜٛ ايعسض ٚجترب تكضريْا يف نٌ فسض يف نٌ 

 حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .
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 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

٢ ْيب اهلل ات ايٛجٛد ٚعًضٝدْا حمُد عدد ذّز

طري ٖٛد عدد دمّٛ ايطُا٤ ٚقطس املا٤ َٚا طاز 

يف نٌ حمل١ ْٚفظ ٚمنا  عػبَٚا ْبت ٢ُٖٚ 

 عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 

 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل ضٝدْا حمُد عدد ذّز

ٚنسَ٘ ٖٛد بكدز عع١ُ ذات اهلل ٚإفضاي٘ 
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يف نٌ ٚعفٛٙ ٚغفساْ٘ ٚإْعاَ٘ ْٚٛاي٘ ٚإحطاْ٘ 

 حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 

 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل ضٝدْا حمُد عدد ذّز

ّٝ د ايٛجٛد احلبٝب احلاَد ٖٛد عدد حطٓات ض

صاحب ايعٌ املُدٚد ٚايًٛا٤ املعكٛد احملُٛد 

         ٚع٢ً ايضخاب١ ايستٛد اآلٍ ٚٚٚاحلٛض املٛزٚد 
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ْيب اهلل ٖٛد يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل 

 ٚإفضاي٘ .

 
 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل ضٝدْا حمُد عدد ذّز

كض٢ بٗا احلاجات ْٚٓاٍ بٗا أجصٍ ٖٛد صال٠ ُت

ّٝ سفع بٗا أع٢ً ايدزجات ْٚبًغ بٗا ات ُْٚايعط

َٔ مجٝع اخلريات يف احلٝا٠ أقض٢ ايغاٜات 
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عدد األحٝا٤ ٚاألَٛات َٚٔ ٖٛ  آت ٚبعد املُات 

 يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 

 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل ضٝدْا حمُد عدد ذّز

ضّسٖا عٛد ٜٖٛد صال٠ ٜٓفتح بٗا َغًل األبٛاب ٚ

ٚاألحباب ٚاألصخاب بسنتٗا ع٢ً األٌٖ ٚ

بسمحتو ٜا عصٜص ٜا ٖٚاب يف نٌ حمل١ ْٚفظ 

 عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘.
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 ًّع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آٍ ايًِٗ صٌ ٚض ِ

ات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل ضٝدْا حمُد عدد ذّز

ٚنسَو ٖٛد عدد عًُو ٚحًُو ٚععُتو 

يف نٌ ٚاْعاَو ٚافضايو ع٢ً عبادى ٚقدزتو 

 فضاي٘ .حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإ

 
  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد ٚع٢ً مجٝع األْبٝا٤ ٚاملسضًني ٚاملال٥ه١ 
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ز اذنأعدد املكسبني ٚمجٝع عباد اهلل ايضاحلني 

ايرانسٜٔ ٚاضتغفاز املطتغفسٜٔ ٚحطٓات 

نٌ املكّسبني صال٠ تهسز يف نٌ حلع١ ٚحني يف 

 ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ . حمل١

 
  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد بكدز ال إي٘ اال اهلل ٚعع١ُ ال إي٘ اال اهلل 

حككٓا عكا٥ل ال إي٘ ايًِٗ ٚضس ال إي٘ اال اهلل 
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اال اهلل ٚاجعًٓا َٔ أٌٖ ال إي٘ اال اهلل ٚأَتٓا 

ٚاحػسْا ع٢ً ال إي٘ إال اهلل إي٘ اال اهلل ع٢ً ال 

 يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 
  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد عدد حسٚف ايكسإٓ ٚآٜات٘ ٚحسنات٘ 

يف نٌ ٚٚعدٙ ٚٚعٝدٙ ٚضهٓات٘ ٚتػدٜدات٘ 

 ٚإفضاي٘ .حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل 



   

  ) 15(  
 

  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد صال٠ تكس بٗا ايعني ٚتكضٞ عٓا ايدٜٔ 

ٚجتُعٓا بهٌ شٜٔ ٚتضفٞ قًٛبٓا َٔ نٌ زٜٔ يف 

 نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 
  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

دد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل ضٝدْا حمُد ع

ٖٛد عدد أٚزام األغجاز ٚاحلبٛب ٚايثُاز ٚقطس 
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األَطاز ٚعدد املطتغفسٜٔ يف األضخاز ٚعدد 

ايٓاز يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد أٌٖ أٌٖ اجل١ٓ ٚ

 ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 
  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٌ ٚايرز ٚاحلجس خعدد ايػجس ٚايثُس ٚايٖٓٛد 

ٚاملدز ٚايػعس ٚايٛبس يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد 

 ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .
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  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد صال٠ أٌٖ ايطُاٚات ٚاألزضني ع٢ً ضٝد 

األٚيني ٚاآلخسٜٔ ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ أمجعني 

٢ً ْيب اهلل ٖٛد ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ ٚمجٝع ٚع

 ٌٍّ األْبٝا٤ ٚاملسضًني يف نٌ ٚقت ٚحني ٚع٢ً آٍ ن

أمجعني يف نٌ ٚتابعِٝٗ َِٓٗ ٚصخابتِٗ 

 حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .
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  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ال٥ه١ ايسمحٔ ٖٛد عدد األْظ ٚاجلإ َٚ

ٚايدٜدإ ٚعدد  ػساتٚايطُو ٚاحلٝتإ ٚاحل

غعس األبدإ ٚحسٚف ايكسإٓ ٚتكًُّب اجلدٜدإ 

 يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 

  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 
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عًٝني َع  أع٢ً ٖٛد صال٠ تسفعٓا بٗا أع٢ً

ٚايػٗدا٤ ٚايضاحلني ايٓبني ٚايضدٜكني 

َٚػاخيٓا يف ايدٜٔ ٚأًٖٝٓا ٚقسابتٓا ٚاحملبني 

 يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 

  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد صال٠ ٚضالًَا حتفعٓا ٚأًٖٓا ٚأٚالدْا 

ٚايبًٛا٤ ا ٚمجٝع املطًُني َٔ ايبال٤ ٚأصخابٓ



   

  ) 20(  
 

ْا ٚتٓضساخلازج َٔ األزض ٚايٓاشٍ َٔ ايطُا٤ 

املطًُني ع٢ً مجٝع األعدا٤ ٚع٢ً أْفطٓا ٚ

ٚأٖٜٛتٓا ٚغٝطآْا ٚايدْٝا يف نٌ حمل١ ْٚفظ 

 عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 
  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

اهلل  ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب

ٖٛد يف ايًٌٝ إذا ٜغػ٢ ٚايٓٗاز إذا جت٢ً ٚيف 
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اآلخس٠ ٚاألٚىل يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل 

 ٚإفضاي٘.

 

  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد عدد تطبٝح األَالى ٚجسٟ األفالى ٚتكًب 

١ ْٚفظ األمساى ٚاملظ ٚاإلَطاى يف نٌ حمل

 عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 



   

  ) 22(  
 

  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد عدد َايف عًِ اهلل صال٠ دا١ُ٥ بدٚاّ ًَو 

اهلل ٚبكدز عع١ُ اهلل ٚجالٍ اهلل َٚد٠ ًَو 

 اهلل يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 
  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد عدد ايٓعِ اييت أفضتٗا ع٢ً قًب ضٝدْا 
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حمُد ٚع٢ً قًٛب آٍ ضٝدْا حمُد ٚعدد ايٓعِ 

اييت أفضتٗا ع٢ً قًب ضٝدْا ٖٛد ٚع٢ً قًٛب 

آٍ ضٝدْا ٖٛد ٚعدد ايٓعِ اييت أفضتٗا ع٢ً 

ا٤ ٚاملسضًني ٚع٢ً قًٛب آٍ قًٛب ضادتٓا األْبٝ

األْبٝا٤ ٚاملسضًني صال٠ تسضٝو ٚتسض٢  مجٝع

عٓا ٜا زب ايعاملني يف نٌ حمل١ ْٚفظ عدد بٗا 

 ْعِ اهلل ٚإفضاي٘ .

 



   

  ) 24(  
 

  ٍايًِٗ صٌ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آ

ضٝدْا حمُد عدد ذزات ايٛجٛد ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد عدد نٌ غ٤ٞ أحاط ب٘ عًُو ٚٚضعت٘ 

عدد  نتابو ٚجس٣ ب٘ قًُو  زمحتو ٚأحضاٙ

ُٜ َُٜا  س٣ يف نٌ شَإ ٚأٚإ يف نٌ س٣ َٚا ال 

طسف١ أطسف بٗا األٚيٕٛ ٚاآلخسٕٚ ْٚعس٠ 

ٚخطس٠ ْٚفظ َٔ أْفاع أٌٖ ايدْٝا ٚاآلخس٠ 

ٚعدد ضسب ذيو نً٘ يف َثٌ صًٛات َٔ ص٢ً 

ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً مجٝع األْبٝا٤ 



   

  ) 25(  
 

ٚاملسضًني َٔ األٚيني ٚاآلخسٜٔ َٔ أٌٖ 

ّٞ ايطُ اٚات ٚايعسش ٚاألزضني ٚتعٛد بسنتٗا عً

َٚٔ ًٜٛذ بٞ ٚع٢ً ٚأًٖٞ ٚع٢ً ٚايدٟ ٚأٚالدٟ 

ّٞ ٚع٢ً َٔ أٚصاْٞ  َػاخيٞ ٚع٢ً َٔ أحطٔ إي

ٚع٢ً مجٝع املطًُني ٚاملطًُات يف مجٝع 

اجلٗات ايًِٗ عل ضٝدْا حمُد ٚآي٘ ٚضٝدْا 

ٖٛد ٚآي٘ ٚعل األْبٝا٤ ٚاملسضًني ٚآهلِ 

ِٝٗ ٚظاٙ نٌ َٔ ي٘ ٚمجٝع أصخابِٗ ٚتابع

ْٚتٛضٌ ْٚتػّفع ْتٛج٘  زب ايعاملنيجاٙ عٓد 



   

  ) 26(  
 

بِٗ إٔ تفسج عٓا ٚاملطًُني ٚتضًح أَٛزِٖ 

دِْٜٛٗ ٚتغفس ٚتهػف نسٚبِٗ ٚتكضٞ 

ٓػس زا١ٜ ايدٜٔ تٚ بِٗٚتسفع َا ْصٍ  ذْٛبِٗ

يف مجٝع اجلٗات ٚتهفٝٓا ٚإٜاِٖ غس نٌ ذٟ 

غس ٚتتٛب عًٝٓا ٚتٗدٜٓا ٚتٓضسْا ٚمتٔ عًٝٓا 

طًُني بايعاف١ٝ ٚتتكبٌ ايصٜاز٠ ٚتعجٌ ٚامل

بايبػاز٠ ٚتسدْا ضاملني غامنني حمفٛظني ظاٙ 

ضٝد ايهْٛني ْٚبٝو ٖرا ٖٛد ٚمجٝع ايٓبٝني 

ٚاملسضًني ٚاملال٥ه١ املكسبني ٚأٌٖ بٝت ايٓيب 



   

  ) 27(  
 

ايطاٖسٜٔ ٚصخابت٘ ٚايتابعني ٚحتػسْا يف 

شَستِٗ ٜا زب ايعاملني بسمحتو ٜا أزحِ 

 ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً ايسامحني ٚص٢ً اهلل

آي٘ ٚصخب٘ ٚضًِ تطًًُٝا نثريًا ٚع٢ً ْيب اهلل 

ٖٛد ٚآخس دعٛاْا احلُد هلل زب ايعاملني يف نٌ 

حلع١ أبدًا عدد خًكو ٚزضا٤ ْفطو ٚش١ْ 

 عسغو َٚداد نًُاتو .

 


